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Stamboom Gubbels 
1 Gubbels Cornelis van beroep: landwerker, voertuighouder, pensionhouder, koetsier.  

 gewoond op ; voorheen Schaesberg daarna op  D.87 of Willemstraat 24, 63, 65.  

 Weert  *14-11-1883  Heerlen †31-08-1964 

 gehuwd op        00-00-0000 te  ….. met 

Ketelaers Petronella 

 Heerlen *25-07-1883 

 uit dit huwelijk zijn geboren. 

1.1. Gubbels Helena Maria 

  Weert *28-06-1908  Heerlen †07-07-1983 

1.2. Gubbels Jacobus Joannes Mathijs 

  Weert *18-04-1909 

1.3. Gubbels Anna Catharina Gertruda 

  Weert  *18-04-1909 Heerlen †16-01-1985 

1.4. Gubbels Maria Gertruda  

  Schaesberg *18-05-1910 

1.5. Gubbels Wilhelmus Michiel 

 Heerlen  *08-07-1911 Heerlen †24-06-1964 

1.6. Gubbels Mathijs Joannes 

 Heerlen  *28-04-1913 Heerlen †12-05-1980 

1.7. Gubbels Gertruda Maria 

 Heerlen *04-08-1915 Heerlen †02-02-2002 

1.8. Gubbels Joannes Fredericus 

 Heerlen *20-04-1917 Heerlen †22-08-1918 

1.9. Gubbels Joannes Emanuel 

 Heerlen *2512-1918 

1.10. Gubbels Cornelis 

   Heerlen *26-05-1920 Heerlen †18-02-1972 

1.11. Gubbels Agnes Maria 

 Heerlen *08-07-1921 

1.12. Gubbels Petronella 

 Heerlen *15-03-1923 

1.13.Gubbels Elisabeth 

 Heerlen *06-11-1924 

1.14. Gubbels Ida Odilia 

 Heerlen *16-09-1926 

1.15. Gubbels Jozef Mathijs 

 Heerlen *27-12 1927  
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01.10. Gubbels Cornelis  

 van beroep groente - en fruithandelaar 

 Heerlen *26-05-1920  Heerlen  †18-02-1972 

 gehuwd met  

Schiffer Maria Johanna Josepha  

 Maastricht *13-08-1920 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

01.10.01. Gubbels Cornelis Anna Jacques (Cor). 

 Heerlen *22-11-1949 

 gehuwd op 15-10-2001 met 

 Winkels H. J. S.  

   *02-08-1956 

 uit een voorgaand huwelijk zijn geboren; 

01.10.01.01 Gubbels C.B.M. 

 Heerlen *03-09-1974 

01.10.01.02 Gubbels C. A. M. 

 Heerlen *04-07-1977 Heerlen †23-02-2007 

01-10-01-03 Gubbels K. J. B.  

 Heerlen *11-05-1988 

01.10.02.Gubbels Antonetta Maria Wilhelmina 

 Heerlen  *24-10-1948 

 gehuwd met; 

 Braeken Marcel Joseph Marie Hyppoliet. 

 Heerlen *28-12-1945 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

 Braeken Peggy Elisabeth Johannes Marcella Maria 

 Heerlen *04-12-1974 

 gehuwd op 02-09-2002 met 

 Rutten Andres 

 Beek  *03-03 1972 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

 Rutten Thomas *22-01-2005 †29-09-2012 

 Rutten Ruben *01-09-2010 

 Rutten Elise *18-08-2014 
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01.10.03. Gubbels Elisabeth Hendrika (Ellen) 

 Heerlen *23-05-1951 

 gehuwd met; 

 Bindels Hendrikus Jozef (Henk) 

 Kerkrade *15-08-1947 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

 Bindels Jacques Johannes Maria 

 Heerlen *05-05-1980 

 Samenwonend met 

 Vaessen Debbie 

 Bindels Shirley Maria Cornelia Anna 

 Heerlen *09-10-1982 

 gehuwd met; 

 Schieveen Roy 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

 Schieveen Evi *04-04-2011 

 Schieveen Jiv *12-08-2014 

  

 



5 gub 
 

De markt van Heerlen, het domein van 4 generaties Gubbels. 

Waar mensen zijn wordt gehandeld. In het begin was er ruilhandel, bijvoorbeeld brood tegen vlees 

en vlees tegen melk. Het is moeilijk om de waarden van een stuk vlees precies om te rekenen in de 

lengte van het brood. Dus moest er een handelseenheid komen die men kon gebruiken, voor zowel 

vlees, brood. In het begin waren het schelpen of zout. Maar dit was ook niet de oplossing. Dus nam 

men edele metalen goud en zilver. Maar wel met bepaalde grote en dikte en gehalte. Om de 

echtheid te waarborgen sloeg men stempels en beeltenissen in. De munt was geboren. 

Dat er in Heerlen werd gehandeld, is af te leiden uit de vele munten die gevonden zijn uit de tijd van 

de Romeinen 

 

 

 

 

 

  

 

Na de Romeinse tijd valt er grote stilte in de geschiedenis van Heerlen. 

In de 16de eeuw komt in de archieven de naam “Veemarktgraaf” voor. Er zou een gracht gelopen 

hebben van de Bongerdpoel naar de Gasthuisstraat. In de archiefstukken uit de eerste helft van de 

17de eeuw staat vermeld dat er misdrijven werden gepleegd op marktdagen. 

Vaak werden de bijzondere marktdagen genoemd naar de Heilige van die dag. 

In Sittard heb je de St. Jozefmarkt nog. In Heerlen had je op 10 maart de St. Jobs jaarmarkt en op 30 

november St. Andriesmarkt. 

Deze markten werden druk bezocht, men kwam van heinde en ver. Niet alleen de handelaren 

verdienden er geld aan maar ook herbergiers zagen de omzet stijgen. Het gezag had dan de handen 

er vol aan. 

Tevens maakte men bekend, dat alle waren vrij en zonder standgeld mochten worden verhandeld en 

dat men zo veel als nodig vee kon worden aangevoerd.  

Tijdens de Franse bezetting in 1793 werd op bestuurlijk gebied veel veranderd, hoe het de markt ging 

is voor ons een vraagteken. 

Ook in Franse tijd werden vele kruisen vernietigd, ook in Heerlen onder het motto “gelijkheid, 

vrijheid en broederschap”. ( vijf kruizen zijn bewaard gebleven en liggen in het kapelletje aan de 

Akerstraat.  

In 1820 wordt niet meer begraven op het kerkhof om de St. Pancratiuskerk. De nieuwe begraafplaats 

aan de Akerstraat, “buiten dorp Heerlen” wordt in gebruik genomen. Na een termijn van minstens 10 

jaar, kan pas het kerkhof naast de St. Pancratiuskerk worden geruimd en de muur om het kerkhof 

worden gesloopt. Vermoedelijk kan men nu de vrijgekomen grond gaan klaar maken voor de 

groentemarkt. Het ruimen wordt niet al te nauwkeurig gedaan. Personen die geboren waren tussen 

1904 en 1906 vertelden, dat ze nog vele  restanten vonden. 
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In 1835 moest burgemeester Lintjens opgeven aan het Gezag wat er verhandeld werd op de markt, 

het waren paarden, koeien, varkens, ijzerwaar, akkergereedschappen enz.  

Na het Franse tijdperk, werd ook de St. Job-markt weer in eren hersteld. 

Op 12 juli 1844 werd een verzoek gericht aan zijne Majesteit om een wekelijkse graan- en groenten 

markt op te richten. Op 7 oktober 1844 werd het verzoek goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten 

van het Hertogdom Limburg. 

De graanmarkt zal gehouden worden op de Veemarkt (Wilhelminaplein) en de groentemarkt op de. 

Kerkplaats (Kerkplein noord gedeeltelijk op het oude kerkhof). 

Met dit besluit werd de basis gelegd voor heden, voor de wekelijkse groentemarkt op dinsdag 

voormiddag. 

Het ging goed met de wekelijkse markt. De gemeente had de grond beschikbaar gesteld en wilde ook 

een graantje meepikken. Op 27 april 1850 werd een ontwerp markt regelement bij de Gedeputeerde 

Staten ingediend. Na aanpassing aan de eisen van de Gedeputeerde Staten werd op 15 juli 1850 het 

verzoek goedgekeurd er werd daarna marktgeld gevraagd. 

Er werd een ambtenaar aangetrokken die voor toezicht op de naleving van het regelement en moest 

zorgen voor het innen van de verschuldigde standgelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840 

 

Boven; kerkplein voor de doorbraak van 

1907 naar de Prins Hendriklaan 

 

Links; de boter- en groentemarkt op het 

Kerkplein. 

Het vervoer werd gedaan met hand- en 

hondenkarren. 
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1901 De st. Pancratiuskerk krijgt de grootste verbouwing tot nu toe. Hij wordt meer dan twee maal 

zo groot. De materialen moesten worden aangevoerd door de kleine Kerkstraat, want door het gatsje 

tussen de toren en woningen was dit onmogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze bouwwerkzaamheden aan de kerk  moest de zuivel-en groentemarkt verhuizen. De 

verhuizing vond plaats met tegenzin van de straatbewoners aan de Akerstraat, want ze hadden liever 

niet de markt voor hun deur. De markt werd gehouden tot aan het pand “Aan de Slagboom” nu café 

Bijsmans. Na de verbouwing van de kerk consentreerde het marktleven geheel en al op Kerkplein 

weer.  

 

 

Annonce uit 1897 

 

 
Boven; het Kerkstraatje, de verbinding van het Kerkplein naar de 

Emmastraat.(Pancratiusstraat). 

Links; de verbinding-gats tussen het Kerkplein en het Emmaplein. 

(Pancratiusplein zuid). 
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Door de groei van Heerlen en toenemend aantal bezoekers en standhouders, werd het nodig om in 

1907 uit te zien naar een groter marktoppervlak. 

Als enige vorm van een vergroting van het marktterrein was het aanleggen van een verbindingsweg 

tussen het Kerkplein en de Prins Hendriklaan. 

16 december 1907 was het zo ver. De verbindingsstraat is zwart gearceerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kunnen ons afvragen waarom is die doorbraak naar de Prins Hendriklaan niet eerder 

verwezenlijkt vóór de vergroting van de St. Pancratiuskerk in 1902. Men is ternauwernood net klaar 

met de kerk en de doorbraak wordt gerealiseerd. Alle bouwmaterialen en de afbraak materialen van 

de bestaande woningen om de kerk zijn aan en af gevoerd door het nauwe Kerkstraatje. Ook het gat 

van het oude gemeente huis ( een soort boerderij) tegenover de ijzerzaak Schmitz werd al in 1901 

opgevuld door het bouwen van de nieuwe pastorie. 

 

 

 

Boven; de doorbraak van Kerkplein naar Prins Hendriklaan 

1907. 

Links; de schets met de doorbraak. 

  

    Boven; de nieuwe situatie 

links; gezicht naar het Kerkplein  rechts; gezicht naar de Prins hendriklaan 
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Links; nog een oude foto, net 

na de doorbraak van 1907. 

 

Onder; de Saroleastraat in 1913- Het witte huis in 

het midden ligt op de Geleenstraat. Uiterst links 

staan de huizen die worden afgebroken. 

 

Door het dempen van het laatste stukje 

gracht in 1890 en de doorbraak naar het 

kerkpleintje in 1907 was de markt vergroot en 

kon men overgaan tot houden van een 

varkensmarkt op iedere eerste maandag van 

de maand behalve in mei (10 mei was St. 

Jobs-markt). 

Midden in de 1ste wereldoorlog, 1916 wilde 

men de markt nog eens aanzienlijk uitbreiden 

en wel van af de Saroleastraat tot aan de 

Emmastraat. Hiervoor moesten twee 

woningen, aangekocht en gesloopt worden 

van de families Wetzels en Piatkewitz en ook 

twee stukken grond worden gekocht van fam. 

Alsdorf en Dirix. Nu had men aan de  

Saroleastraat een breedte van 45 mtr. Om tot 

de Emmastraat te kunnen uitbreiden had men 

nog 4 stukken grond nodig van Hennen, 

Schunck en Franck. 

 

Rechts;  

Het oude gemeente 

huis, links het witte 

gebouw op de foto. 

Het is  afgebroken 

voor 1901. Op die 

plaats staat nu de 

pastorie. 

 



10 gub 
 

 

 

De huizen no. 1 en no. 2 zijn van de families Wetzels en Piatkewitz. 

 Huis 3 erfenis van Franck aan Vaessen. Het moet vóór 1926 gesloopt worden tot op de rooilijn. 

Er moeten de stukken grond worden gekocht aan de rooilijn van Saroleastraat van Alsdorf en Dirix. 

De stukken grond worden aangekocht van Franck, Schunck en Hennen om een markt te krijgen die 

gaat van de Saroleastraat tot aan de Emmastraat (Pancratiusstraat). Een oppervlakte van 6400 M² de 

kosten er van bedragen van f 50.000 tot f. 60.000. en dat te bedenken dat men midden in de eerste 

wereldoorlog zit.  

Daarbij komt nog de kosten voor de bestrating van het gehele markt oppervlak. Er waren drie 

aannemers die ingeschreven  

hadden. Dhr. Meulenberg  

was de goedkoopste  

met f. 19.700  

 

Kaart 1; 1907, voor de vergroting van de markt. 

Het dik omlijnde gebied is de uitbreiding. 

Kaart 2; 1917, na de vergroting van de markt. 

1

1 

2 

3 ON. straat 

 
Rechts; 

Markt 1917 
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In Amsterdam werden in die tijd aardappelen vervoerd onder begeleiding van militairen. Veel 

handelswaar was op de bon en er worden dagelijks smokkelaars aangehouden met allerlei goederen, 

zoals stoffen kleding en etenswaar. Toch al met al een moedig besluit om een marktoppervlak te 

creëren die tot heden ten dagen voldoet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1922 Door de verordening op de veemarkten gaat de handel van vee op de Veemarkt 

(Wilhelminaplein) naar het terrein van het Openbare Slachthuis aan de Gringel. 

In 1923 Ging men over op het verkopen van verse vis op de markt. Voorheen werd in zaken verkocht. 

 

  

Boven; vervoer van aardappelen in Amsterdam, 1914- 1918 Boven; bonkaarten 1
ste

 wereldoorlog. 

 

Boven en links; vismarkt in Heerlen. 

  1915 
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Rechts; 

het huis geheel 

links, erfenis van 

Franck aan 

Vaessen wat niet 

op de rooilijn lag, 

moet weg voor 

1926 

Eiermarkt 1926 Bloemenmarkt 1926 

Rechts Hollenkamp 

1920. 

Neerlandia en 

Limburgia moet 

nog gebouwd 

worden. 
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Het marktleven in 

Heerlen .  

 

 

 

  1920 

 

 

 

 

 

 

  

  1926 

 

 

 

 

 

 

 1930 
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De markt wordt ook voor andere zaken gebruikt 

 

 

 1920 

 

  

 

 

 

Links; 

in afwachting  

wat komen 

gaat. 1920 

Links; 

kinderrommelmarkt 1986 

Boven; Standwerker 1954 

 
Boven; 

De schreeuwende marktman. 

beeld van mevr. Drummen. 
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Links; 

Kerstbomenverkoop vóór 

1930. De huizen links 

staan er nog. De bouw 

van Schunck is nog niet 

begonnen. 

foto Theo Arets 

 

  
Boven; burgemeester van Zeil en echtgenoten worden 

geadviseerd door kenners 

Boven; De de groente- en fruit koopman, dhr de Vegter bouwt 

zijn eigen paleis. 

 
 

Boven; bloemenmarkt Hemelvaartdag. Boven; zomerkermis in Heerlen ook op de markt. 
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28 november 1924 Invoering van de “Vrije Markt” in het Heerlense. 

In het begin koos men de tweede woensdag van de maand. Hier kon men alles aanbieden, behalve 

van dranken, druk- en platwerk en sanitaire artikelen. Ook het staangeld werd opnieuw bekeken. Het 

invoeren van de vrije markt was een goede greep. Men overwoog om ook de zaterdagmiddag er bij 

te trekken. Veel mensen op de been bevoordeelde ook de overige middenstanders. 

In de dertiger jaren (Crisisjaren). Men besloot in de Gemeente Raad om vrije markt twee maal per 

maand te houden. 

Vers vlees op de vrije markt verhandelen, werd verboden. Dit om Hygiënisch en medisch gebied. 

Tijdens de tweede wereld oorlog kreeg de omzet op de markt weer een klap, net als in wereldoorlog 

één, om dezelfde reden. (bonnen en schaarse) 

Na de tweede wereldoorlog kwam het marktleven langzaam weer op gang. 

 De markten in Heerlen centrum zijn nu;  

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag levensmiddelen en bloemen. 

elk dinsdag “vrije markt”. 

Verder zijn er nog divers bijzondere markten, de jaarlijkse bloemenmarkt (Hemelvaartsdag), 

Standwerkers concoursmarkt, boekenmarkt, rommelmarkt (voor de jeugd), Kerstmarkt, 

kerstbomenmarkt, culinaire markt. 

Wat zal er in de toekomst gaan gebeuren met de markt? 

Geen grote loon dag iedere maand, afname van bewonersaantal, vergrijzing, scholen voor studenten 

en warenhuizen buiten de stad. Men probeert op allerlei manieren de markten te stimuleren. 

Men is al 170 jaar bezig met de markt en er is geen rust in te krijgen, maar andersom “Rust,roest”. 

Nieuwe Limburger 5 mei 2014. 

Meer loop tussen de winkels. 

De Heerlense weekmarkt schuift vanuit de Bongerd richting het winkelgebied. Te beginnen met de 

zaterdagmarkt. 

De kaasverkoper die vertrokken is van de markt en staat zaterdags op de kruising van Promenade 1 

en 2 met de Honigmanstraat en doet daar betere zaken. De groente- en fruitmarkt op dinsdag is in 

zijn geheel naar Promenade 1 gegaan.  

 

 

 

 

rechts;  

kermis in 

Heerlen 

vóór 1930 
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Familie Gubbels handel in Groenten en Fruit 
De heer Cornelis Gubbels (1ste generatie) en zijn echtgenote Petronella Ketelaers komen 

oorspronkelijk uit Weert en zijn via Schaesberg naar Heerlen gekomen om uiteindelijk in de buurt van 

de Willemstraat over het spoor te gaan wonen (Roebroecksgats). Samen krijgen ze 15 kinderen, de 

eerste drie worden in Weert geboren, de vierde in Schaesberg en de rest in Heerlen. 

Hij heeft verschillende beroepen tegelijk gehad, landwerker, broodventer, voertuighouder, koetsier, 

pensionhouder en aardappelen handel. 

Enkele zoons zijn in de groente- en fruithandel gegaan en een van de dochters is in de 

bloemenhandel gegaan. 

Zoon Cornelis (2de generatie) , de 10de in de rij, is een groente- en fruit handel gestart in 1938 en 

heeft het bijbehorende diploma gehaald in 1943. 

 

 

 

  

Bijkomende anekdote.  

Het gebeurde bij zijn zoon Cor (dus bij de 3de generatie). 

Er staan twee heren voor de groente- en fruit kraam. De een zegt “dat komt mij bekent voor “. “Ik had het 

diploma van mijn vader aan de achterkant in de verkoopwagen gehangen”. “Ja inderdaad” de examinator 

herkende zijn handtekening op het diploma van Cornelis Gubbels (2de Generatie). 

Hij was altijd een van de weinige marktverkoopmensen die een stropdas om had. Zie bovenstaande foto,  

Het moet op de foto ongeveer na 1945 zijn geweest gezien, de ¾ ton legervoertuig merk GMC. 

Hij is maar 52 jaar geworden. 

Boven; het diploma van C (Cornelis) Gubbels 2
de

 generatie Boven; 2
de

 en 3
de

 generatie bij hun vrachtwagen een 

Amerikaanse leger truck 

 

De derde generatie is net 23 

jaar geworden en zal de zaak 

van zijn vader overnemen. 

 

 

 

Rechts; het assortiment is uitgebreider. 
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                                 De markt wordt voor alles gebruikt 

 
 

 

 

  

Boven; handje  -  contantje Boven; bloemenmarkt op de gedempte gracht 

Boven; vrije markt, voor de Heerlenaar “Juude Maat”. 

 

Boven; de markt als parkeerplaats of als 

schrotplaats. 

 

Links; V. & D. gebouwd voor het Glaspaleis. 

Boven; De denkbeeldige walmuur. Met veel moeite 

opgeruimd. 

 

Onder; Er waren schuilkelders 1940 -1945. 

Later werden het de openbare toiletten 
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De derde generatie Gubbels Cornelis Anna 

Jacques geboren 22 november 1949. Na zijn 

studie aan de H.B.S. te Heerlen moet hij 

naar de militaire dienst. Daar zijn vader 

ziekelijk was mocht hij de dienst eerder 

verlaten en is in 1970 met de verkoop van 

groente- en fruithandel op de Heerlense 

markt begonnen.   

In 1974 haalt hij zijn vakdiploma voor de 

detailhandel groenten en fruit.  

 

Rechts; de eerste verkoopwagen 1966 

Boven; de tweede verkoopwagen 

Al gauw blijkt dat de wagen voor de 

handel het toch niet is. Het is te 

veel passen en meten om alles uit 

te stallen en uiteindelijk moet er 

een kraam naast komen te staan 

om alle waren uit te stallen. Op een 

zeker moment stapt hij geheel over 

op marktkramen. 

Vroeger stonden alle kramen 

doorelkaar. Groente- en fruit en de 

joden markt. Daarna in de 70er 

jaren gingen de groente- en fruit 

kramen naar het Emmaplein. 

Doordat hier weer werd veranderd, 

ging de handel naar de Promenade 

I. Waar hij op dinsdag nog staat. 

“Cor” zoals hij kort wordt genoemd, 

moet zeer vroeg beginnen ( om 3 

tot 4 uur in de morgen) om voor de 

aanvang van de markt klaar te staan 

voor zijn klanten. In de 

winterperiode is de kraam wat 

kleiner maar het werk is meer. Er 

moeten niet alleen zeilen worden 

gespannen boven en achter de 

kraam, maar ook voor de kraam.  

Hete luchtkanonnen zijn nodig om 

de waar vorstvrij te kouden. Maar 

ook de weersinvloeden, zoals 

storm, regen en sneeuw geven veel 

meer werk dan de wagen. Er zijn 

soms dagen in de winter dat er 

eerst sneeuw geruimd moet 

worden voordat hij de standplaats 

kan gaan inrichten. 

 

 

 

Links; buiten staangeld voor 

zijn 2
de

 wagen, zou hij dan ook 

parkeergeld moeten betalen? 
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Na de detailhandelsschool doorlopen te hebben, komt hij bij zijn vader in de leer. Maar na enige tijd 

kan hij een Yogaschool overnemen. Op diverse plaatsen geeft hij les in yoga, onder ander op de 

Gasthuisstraat en in Oirsbeek en Brunssum. Maar na enkele jaren staat hij samen met zijn zus naast 

vader Cor Gubbels op de markt. 

 

 

 

 

 

 

In de beginperiode heeft de 

moeder van Cor meegeholpen tot 

ongeveer in de tachtiger jaren. Ze 

heeft nu de leeftijd van 

vierennegentig. Tussen neus en 

lippen verteld Cor dat zijn 

grootmoeder, de moeder van zijn 

moeder, tot haar 85ste regelmatig 

nog achter de kraam stond. De 

jaren gaan door en zoon Carlos, 

de 4de generatie dient zich aan. 

Geboren 3 september 1974. 

 

  
Boven; vader, dochter en zoon samen met de Kerstman. 

het is winter 

Boven; Vader en dochter. Het is zomer 

 

Rechts; 

in vergelijking met 

de 1
ste

 wagen is de 

uitbreiding 

geweldig (25 mtr.). 
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Cor Gubbels is in 1973 begonnen als 24 jarige jongen.  

Hij heeft de zaak van zijn grootvader en vader uitgebreid  

tot wat het nu is.  

Niet alleen maar aardappelen en het gewone groenten  

en fruit nee ook bijzondere producten uit andere 

landen. Alles wat de klanten op hun reizen gezien hadden,  

wilden ze ook bij hem kunnen kopen. Hoeveel soorten appels, peren, crêpefruit rood en geel, 

tomaten (tros, vlees, roma’s) aardappelen geschild en ongeschild. Aan deze lijst is geen einde. Het is 

een lust voor het oog om alleen maar langs mooi geëtaleerde producten te lopen. 

De stand had bijna geen einde. In de zomers was hij meer dan 25 meter lang. 

Maar aan alles komt een einde en wel op 1 augustus 2014. Na 41 jaar gaat zijn zoon met zijn 

compagnon verder. Welk een andere formule. Maar vader Cor begeleidt ze, helpt bij de inkoop, bij 

de bevoorrading van de winkel en doet de bezorging naar de klanten. Want die zijn ook ouder 

geworden in al die jaren, en vinden het fijn dat de waar thuis bezorgd wordt. Maar ook het sociaal 

contact vinden ze alle twee fijn. 

De collega’s zorgden voor een feestelijk tintje aldus de plaatselijke krant. 

Heerlen- De Heerlense marktkoopman Cor Gubbels stopt per 1 augustus 2014 op de weekmarkten 

en de stadstandplaatsen in Heerlen – Centrum. De familie Gubbels staat al 76 jaar met groente en 

fruit op de markten in het centrum van Heerlen en is inmiddels een begrip geworden. Cor heeft ook 

al jarenlang zitting in de marktadviescommissie voor de belangen van de kooplieden. Namens de 

gemeente Heerlen heeft wethouder Nico Aarts afgelopen zaterdag op de Bongerd een woordje tot 

Cor Gubbels gericht. Tevens hebben de gezamenlijke kooplieden van beide weekmarkten hem in het 

zonnetje gezet, met een: muzikale ruiker” door enkele leden van de Coriovallum pipe band. Frans 

Mijnes en Theo Wegh boden hem namens Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen een 

presentje aan. 

 

 

Cor bedankt 
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Vierde generatie Gubbels  

begint een eetwinkel in de 

Honigmanstraat.  

Per 15 augustus 2014 begint de vierde 

generatie, Carlos Gubbels een 

eetwinkel in groente- fruitzaak en 

traiteur en een restaurant ineen 

samen met zijn compagnon. 

Na jaren lang zoeken wat eigenlijk zijn 

richting zal gaan worden, heeft hij via 

de groentehandel op de markt van zijn 

vader, yogaleraar in diverse plaatsen uiteindelijk gekozen voor de open “eetwinkel”. 

Het lijkt nauwelijks voor te stellen dat Carlos met zijn compagnon tot voor enkele weken op 

de markt stonden in de oude familiezaak van grootvader en vader. Vader Cor Gubbels had 

het er moeilijk mee. “je ruilt toch niet een goedlopende zaak, die 76 jaar bestaat voor iets 

onzekers in. Aan de ene kant is het te begrijpen, want marktkoopman heeft een hard 

bestaan. Vijf dagen in de week te werken in weer en wind, in sneeuw, regen, hagel en in 

hitte. Om 3 of 4 uur ’s morgens vroeg je kraam opzetten, zeilen spannen voor de 

weersinvloeden te trotseren. ’s Zomers moet je de waar beschermen voor de hitte en ’s 

winters één of twee heteluchtkanonnen draaiende te houden zodat de waar je niet bevriest. 

Op de markt had je je buffervoorraad bij de hand. 

De waar lag hoog opgestapeld op planken van de kraam en achter je had je de stille 

voorraad liggen. De verkoper en de klanten konden gemakkelijk over de uitgestalde 

groenten en het fruit heen kijken en hun keuze bepalen. In een winkel bepalen de muren het 

kijkbereik. De waren moeten de hoogte in, vloeroppervlak is beperkt. Het is van voordeel in 

de eetwinkel dat men hier de producten kan proeven, de ingrediënten kan meenemen 

(kopen) en thuis kan proberen na te maken voor kennissen of vrienden. 

Biologische- en niet bespoten zijn termen van deze tijd, maar we zijn het misschien vergeten 

dat in opa Gubbels’ tijd zonder die termen, al zo was.  

Overgrootvader Cornelis Gubbels zou zijn ogen uit hebben gekeken in de winkel. Biologische 

waar en niet biologische waar, deze woorden waren vreemd in die tijd, deze verschillen kon 

zijn generatie niet, zo ook koelvitrines en elektro weegschalen, kassa bonnetjes enz. 

De kosten op de markt zijn nagenoeg gelijk met het huren van de nieuwe zaak. Het staangeld 

bedraagt ongeveer € 11.000. daarbij komt het kraamgeld van € 400 per maand. Zeilen 

komen ook voor eigen rekening. Of er rekening is gehouden met huurbelasting, water, gas 

en elektro is niet bekend. 

Bronnen: 

Familie Gubbels. 

Archief Rijckheyt. 

Markt in Heerlen. Ger Tummers 

De Limburgse Bladen 
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Bijlage 1 

H. Job10 mei Ca. 1719 - 1726; eind 19e eeuw 

Parochiekerk van St. Pancratius Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen. 

Samenvatting 

Omstreeks 1719 werd een beeld van de heilige man Job in de Heerlense Pancratiuskerk opgesteld, 

dat een groot aantal bedevaartgangers van buiten het dorp aantrok. Dit leidde herhaaldelijk tot 

protesten van de in Heerlen woonachtige protestanten. Een ingrijpen van de Staatse drossaard van 

Valkenburg maakte in 1726 een einde aan de bedevaart. Eind 19e eeuw kreeg de Job verering, die 

waarschijnlijk nooit geheel uit de kerk was verdwenen, wederom een bedevaartkarakter. Job werd in 

Heerlen vereerd als patroon tegen huidziekten 

 

 

 

 

 

 

 

- Bij de Vrede van Munster viel Heerlen als Generaliteitsland toe aan de Republiek. In 1649 

aanvaarde de eerste predikant in Heerlen zijn ambt. Vanaf dat moment werd de Pancratiuskerk als 

simultaankerk in gebruik genomen, met een dubbelgebruik zowel voor de katholieke meerderheid 

als de protestantse minderheid. Toen bij het Partagetractaat van 1663 de grenzen tussen de Spaanse 

en de Staatse gebieden definitief werden vastgelegd, werd dit simultane opgeheven. De 

Pancratiuskerk was daarna enkel nog voor protestanten toegankelijk. Katholieken moesten de mis 

bijwonen in kerken gelegen op Spaans gebied. Tussen 1672 en 1678, tijdens de Franse bezetting, 

namen de katholieken de Pancratiuskerk tijdelijk weer in bezit. Na de aftocht van de Fransen wilden 

de protestanten de bakens wederom verzetten, maar als compromis werd het simultane hersteld 

en bleef tot 1838 bestaan. Sindsdien valt de kerk weer exclusief de rooms-katholieke eredienst ten 

deel. 

- De oudste resten van de Pancratiuskerk zijn de twee traveeën van het schip, die waarschijnlijk uit 

de eerste helft van de 12e eeuw stammen. In 1394 werd ter hoogte van de 12e-eeuwse westbouw 

een zware toren gebouwd en sindsdien veranderde de romaanse kerk nauwelijks. In 1862 werd het 

romaanse koor gesloopt en vervangen door een polygonaal neogotisch koor. Pierre Cuypers 

restaureerde de kerk omstreeks 1880 en gaf haar een neogotisch interieur. Tussen 1901 en 1903 

werd de Pancratiuskerk in Neoromaanse trant sterk vergroot naar plannen van architect Joseph 

Cuypers. Het neogotische koor werd al weer afgebroken en ter plaatse verrees een transept met 

vieringtoren en een grote koorpartij. 

- In het katholieke visitatierapport van 1722 werd medegedeeld dat de Pancratiuskerk in die tijd 

naast een Job beeld ook beschikte over beelden van Maria, Pancratius en Sebastiaan. 

 

  

Het van oorsprong Romeinse 

Heerlen (Coriovallum) beschikte 

met zekerheid vanaf 1065 al over 

een parochiekerk, die toegewijd 

was aan de H. Andreas. In 1364 

toont het schepenzegel van 

Heerlen echter een afbeelding van 

de H. Pancratius, die toen Andreas 

klaarblijkelijk had verdrongen als 

patroon. 

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/afbeelding/1465/2773
http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/afbeelding/1465/2772
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Bijlage 2 

Het van oorsprong Romeinse Heerlen (Coriovallum) beschikte met zekerheid vanaf 1065 al over een 

parochiekerk, die toegewijd was aan de H. Andreas. In 1364 toont het schepenzegel van Heerlen 

echter een afbeelding van de H. Pancratius, die toen Andreas klaarblijkelijk had verdrongen als 

patroon.  

- Bij de Vrede van Munster viel Heerlen als Generaliteitsland toe aan de Republiek. In 1649 

aanvaardde de eerste predikant in Heerlen zijn ambt. Vanaf dat moment werd de Pancratiuskerk als 

simultaankerk in gebruik genomen, met een dubbelgebruik zowel voor de katholieke meerderheid 

als de protestantse minderheid. Toen bij het Partagetractaat van 1663 de grenzen tussen de Spaanse 

en de Staatse gebieden definitief werden vastgelegd, werd dit simultane opgeheven. De 

Pancratiuskerk was daarna enkel nog voor protestanten toegankelijk. Katholieken moesten de mis 

bijwonen in kerken gelegen op Spaans gebied. Tussen 1672 en 1678, tijdens de Franse bezetting, 

namen de katholieken de Pancratiuskerk tijdelijk weer in bezit. Na de aftocht van de Fransen wilden 

de protestanten de bakens wederom verzetten, maar als compromis werd het simultane hersteld en 

bleef tot 1838 bestaan. Sindsdien valt de kerk weer exclusief de rooms-katholieke eredienst ten deel. 

- De oudste resten van de Pancratiuskerk zijn de twee traveeën van het schip, die waarschijnlijk uit 

de eerste helft van de 12e eeuw stammen. In 1394 werd ter hoogte van de 12e-eeuwse westbouw 

een zware toren gebouwd en sindsdien veranderde de romaanse kerk nauwelijks. In 1862 werd het 

romaanse koor gesloopt en vervangen door een polygonaal neogotisch koor. Pierre Cuypers 

restaureerde de kerk omstreeks 1880 en gaf haar een neogotisch interieur. Tussen 1901 en 1903 

werd de Pancratiuskerk in Ne romaanse trant sterk vergroot naar plannen van architect Joseph 

Cuypers. Het neogotische koor werd al weer afgebroken en ter plaatse verrees een transept met 

vieringtoren en een grote koorpartij. 

- In het katholieke visitatierapport van 1722 werd medegedeeld dat de Pancratiuskerk in die tijd 

naast een Job beeld ook beschikte over beelden van Maria, Pancratius en Sebastiaan. 

Job is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek uit het Oude Testament. Job was een rijk man, die 

zijn vrouw, kinderen en bezittingen verloor en voortdurend door de duivel in verzoeking werd 

gebracht. In de beeldende kunst wordt hij afgebeeld in totale verlatenheid soms zittend op een 

mestvaalt en met zweren bedekt. Over de oorsprong van de Job verering is weinig bekend. Men 

zoekt die in de pestepidemieën die in de middeleeuwen Europa en ook de Nederlanden teisterden. 

Job werd in de 15e eeuw bijvoorbeeld al vereerd in St-Job-in-’t Goor (B). Vooral tussen 1600 en 1655 

maakte de pest in deze streken een groot aantal slachtoffers. Het is begrijpelijk dat men in die 

situatie zijn toevlucht nam tot Job als patroon van de pestlijders. Hij is de enige oudtestamentische 

figuur die in Nederland met een bedevaart wordt vereerd (vgl. Enschot, dl. 2 en Leuken, dl. 3). 

- Het oorspronkelijke cultusbeeld van Job is naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan. Hoe het er 

heeft uitgezien, is onbekend. Slechts beschrijvingen van de protestantse visitators van de classis 

Maastricht zijn bewaard gebleven en die spreken van een ‘afgrijselijk’ en ‘monstrueus’ beeld. 

Mogelijk was het een realistische voorstelling van de met zweren overdekte Job. Tevens wordt 

melding gemaakt van een duivelsgestalte op (of boven) het beeld. Het is niet duidelijk of deze duivel 

een onderdeel was van de sculptuur of er als los element aan was toegevoegd.  

- Het huidige, neogotische beeld (3e kwart 19e eeuw) van Job is grijs geverfd en is circa een meter 

hoog. Op het voetstuk staat: ‘St. Job’. Job is staande uitgebeeld in een lang gewaad met hoofddoek. 

Hij draagt een lange baard. In zijn linkerhand houdt hij een banderol zonder tekst. Dit beeld lijkt meer 

op een voorstelling van een profeet dan van een lijdende mens. In de jaren 1966-1969 werd de 

Pancratiuskerk heringericht. Het beeld, dat eerder in de sacristie was weggezet, kwam toen onder de  
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zangtribune op een ruim twee meter hoge console te staan, voor eenieder in de kerk duidelijk 

zichtbaar. Van een herleving van de cultus was echter geen sprake. In 2003 stond het beeld nog 

steeds op die plaats. 

Verering 

- In de jaren twintig van de 18e eeuw bestonden er in Heerlen spanningen tussen rooms-katholieken 

en de weinige protestanten (in totaal niet meer dan 18 à 19 families) over de publieke manifestatie 

van de rooms-katholieke religie, in het bijzonder over de heiligenverering. Zo maakten de visitators 

van de classis Maastricht vrijwel elk jaar melding van ‘paepsche stoutigheden’ zoals het openlijk 

bidden en knielen op het kerkhof, het luiden der klokken en deed in 1719 en 1722 de Keulse 

processiebedevaart naar Scherpenheuvel, trekkende over Staats territorium, geen enkele moeite 

haar religieuze karakter te verhullen, toen ze in de Pancratiuskerk werd ontvangen. Conflicten rezen 

ook over een nieuw hoofdaltaar, dat pastoor Antonius Quaedvlieg (1711-1749) in de Pancratiuskerk 

had laten plaatsen. Dit altaar nam niet alleen licht weg, maar verdekte (met opzet?) ook het wapen 

van de Staten-Generaal.  

- Tegen deze achtergrond had pastoor Quaedvlieg ook nog eens ‘voor omtrent drie jaren een 

gesneden afgrijselijk Beeld, bij haar St. Job genaamd’ in de kerk tentoongesteld. Dat was 

waarschijnlijk in 1719. Het visitatieverslag van 1723 meldt, dat het St. Jo beeld jaarlijks op 10 mei in 

de kerk werd gezet ‘’t welk maar voor weinig jaren is ingevoerd op welken tijd een groot getal 

Roomsgezinds tot grote ergernissen der gereformeerde en dat op Staten gebied, derwaarts opkomt’. 

Het is een duidelijke aanwijzing voor het bedevaartkarakter van de cultus. Het jaar daaropvolgend 

stond het beeld van Job ‘met de afbeelding van een kwellende, vreselijke Duivel daarboven op’ in de 

consistoriekamer, waar de visitators het zelf konden zien. Het conflict lijkt niet van dien aard te zijn 

geweest dat over deze kwestie blijkbaar niet onderling kon worden gesproken. Mogelijk hadden de 

visitators de pastoor gevraagd om naar aanleiding van de klachten uit de classis het beeld te mogen 

beoordelen en heeft hij het tijdelijk in de protestantse consistoriekamer geplaatst. 

- De visitatie van de classis in 1726 maakte opnieuw melding van de uitstelling van het ‘afgodsbeeld’, 

waarvoor wederom een groot aantal katholieken ‘van alle oorden’ naar de Pancratiuskerk kwam. De 

Staatse luitenant-drossaard van het Land van Valkenburg had per gerechtsbode pastoor Quaedvlieg 

verzocht op 10 mei het ‘monstrueuze’ beeld niet meer op te stellen. Quaedvlieg leek niet onder de 

indruk. Hij schreef de luitenant-drossaard, dat hij slechts één altaar in de kerk had en dat hij daarop 

het St. Job feest kon en mocht vieren. Hij was niet van plan daarvan af te zien en zou handelen zoals 

in de voorafgaande jaren. Op 10 mei 1726 werd wederom het beeld van St. Job op het hoogaltaar in 

de kerk ter verering uitgesteld ‘onder een grote toevloed van mensen’. Bovendien waren paters 

kapucijnen uitgenodigd, die vanaf de preekstoel een volle aflaat afkondigden ‘’t geen voorheen nooit 

geschiet was’. Hiermee werd voor de protestantse overheid de grens van het toelaatbare 

overschreden. Bij resolutie van 6 december 1726 droeg namelijk de Raad van State de drossaard van 

Valkenburg op ‘zodanige orde stelle en voorzieningen doe, dat als gevolg van de plakkaten van den 

lande alle paepsche buitensporigheden, ende stoutigheden in het district onder zijn ressort en dan in 

het bijzonder te Heerlen aan hare Ed. Moogt. Gedane verscheidde insolentie van tijd tot tijd zouden 

gepleegd worden, voortaan geweest en de overtreders gestraft mogen werden’. 

Het optreden van de luitenant-drossaard was ditmaal klaarblijkelijk effectief, want in de navolgende 

jaren wordt de verering van het St. Jo beeld niet meer door de visitators vermeld.  
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Verering in de 19e en 20e eeuw 

- Met het onderdrukken van de Job bedevaart in 1726 was de verering van de heilige man Job 

waarschijnlijk niet volledig verdwenen. Er zijn verder echter nauwelijks gegevens overgeleverd. Wel 

is bekend dat er in 1844 voor het eerst en sindsdien jaarlijks op 10 mei in Heerlen een St. Jobs markt 

werd gehouden. Dit was de jaarmarkt waarop paarden, hoornvee, varkens en ‘kramerijen’ werden 

aangeboden. Deze markt bleef tot aan het begin van de 20e eeuw in zwang. In 1892 meldde de 

Limburger Koerier nog dat het bijzonder druk was geweest en dat er duizend biggen zouden zijn 

verhandeld. Een deel van de bezoekers van de markt vereerden echter ook Job. De Pancratiuskerk 

kon namelijk – aldus de krant - ‘de vrome vereerders van den Heilige niet bevatten’. In 1897 plaatste 

de parochie kleine annonces in de Limburger Koerier om mensen in Heerlen en omgeving te 

attenderen op de feest- en marktdag van Job. De hernieuwde belangstelling voor de heilige vertaalde 

zich ook in de verwerving van een nieuw beeld. Ook de in het Duits gestelde proclamanda over de 

jaren 1880-1893 maken elk jaar melding van het feest. Op 10 mei waren er diensten zoals op de 

zondagen: drie missen en een ‘feierliches Hochamt mit Predigt’. Tevens werd die dag ook Job water 

gezegend dat gebruikt kon worden bij de genezing van huidziekten, waarvoor hij daar als een 

effectief patroon gold. Al deze gegevens bij elkaar wekken sterk de indruk dat in het laatste kwart 

van de 19e eeuw de verering een regionale uitstraling en daarmee ook een bedevaartkarakter heeft 

gehad. Hoe lang dat geduurd heeft, is niet bekend. Hoe dan ook is in de 20e eeuw de devotie 

uiteindelijk verdwenen aangezien het cultusbeeld in 1967 in de sacristie werd aangetroffen. Sinds de 

verbouwing van de kerk in 1969 is dit beeld echter opnieuw in de kerk geplaatst, zonder dat dit 

geleid heeft tot een herleving van de verering. 

Bronnen 

A Heerlen, gemeentearchief: parochiearchief St. Pancratius Heerlen, inv.nrs. 380-381; Maastricht, 

Rijksarchief in Limburg: archief classis Maastricht inv. nrs. 73, 100; Maastricht, Rijksarchief in 

Limburg, archief oude bisdom Roermond, inv. nr. 76. 

B Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie 

Limburg. Eerste stuk (Den Haag: Algemene Landsdrukkerij, 1926) p. 121-122; W. Marres & J.J.F.W. 

van Agt, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. Derde stuk: Zuid-Limburg 

uitgezonderd Maastricht (Den Haag: SDU, 1962) p. 237-242; Jo Horst, ‘Schenking van het houten 

Hoogaltaar in de Sint Pancratiuskerk te Heerlen 250 jaar geleden’, in: Het Land van Herle 16 (1966) p. 

102-112; W.A.J. Munier, ‘Benoemingen van pastoors van Heerlen in de Staatse tijd (1633-1795)’, in: 

Het Land van Herle 34 (1984) p. 59-70; Th. van Hooft & P. Post, St. Pancratiuskerk Heerlen (Heerlen: 

Winants/Stichting Historische kring het Land van Herle, 1985); P. Jochems, Vernieuwing en 

verandering van het interieur van de Pancratiuskerk in de periode 1965-1985’, in: Het Land van Herle 

36 (1986) p. 85-96; Marcel M.J. Put & Mark van Dijk, 2000 Jaar Heerlen. Van Romeinse nederzetting 

tot moderne stad (Heerlen: Stadsarchief, 1998) p. 168-169; W.A.J. Munier, ‘Simultaan maar 

gescheiden. Wederwaardigheden in en rond de Heerlense Pancratiuskerk in de Staatse tijd (1632-

1794)’, in: Het Land van Herle 53 (2003) p. 53. 

C Meertens Instituut BiN-dossier Heerlen-Job. 
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